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Agenda: 

 

I. Hva er Digitoll – kort oppsummering 

II. Overordnet plan for Digitoll – viktige milepæler i utviklingsløpet 

III. Tidsplan per utviklingsløp 

• TVINN 

• Digital melde og opplysning 

• ICS2 

• NCTS 

IV. Kontaktpunkt i Toll – hvor tar dere kontakt? 

V. Veien videre – diskusjonspunkter 

VI. Spørsmål og svar 

Presentasjonen fra møtet er lagt ut på toll.no her. Dialog med næringslivet | Digital 

tollbehandling - Tolletaten  

Spørsmål og svar: 

Det kom inn flere spørsmål hvor de fleste ble besvart muntlig i møtet. De spørsmålene som 

trengte en avklaring, finner dere svaret på her: 

Vi trenger en snarlig redegjørelse for bruken av felt 49 i tiden fremover. Per i dag er det 

kun plass til ett godsnummer, men ved deklarering til fri omsetning etter prosedyre 

innlegg tollager, vil antallet deklarasjoner eksplodere, spesielt innen netthandel. 

Felt 49 er ment å identifisere den forsendelsen som det legges fram en deklarasjon for, blant 

annet fordi dette er bilag/dokumentasjon i lagerregnskapet for at varen/forsendelsen er tatt ut 

av lageret ved bruk av lovlig prosedyre. På samme måte skal rubrikk 49 ved innlegg på 

tollager kunne benyttes som informasjon til tolletaten om hvilket godsnummer tollagerholder 

har benyttet ved innlegget. 

Det ble hevdet at antall deklarasjoner ville øke dramatisk. Tolletaten etterspurte en nærmere 

redegjørelse for bakgrunnen for dette, men har ikke mottatt denne p.t. Antall deklarasjoner 

kan nok potensielt øke på grunn av bortfall av midlertidig avgiftsfritak fra varer med verdi 

under NOK 350 som ikke er framsendt under VoEC-ordningen, men utover dette kan vi ikke 

se at det er grunnlag for at antall deklarasjoner for overgang til fri disponering skal øke mye. 

Derimot vil en utstrakt bruk av innlegg på tollager genere mange flere deklarasjoner enn 

tidligere, fordi disse understøtter en dokumentasjon et prosedyrevalg hvor det ikke hadde/har 

en slik plikt hittil. Dette er en av grunnene til at Tolletaten mener at det mest rasjonelle er å 

deklarere varene til fri disponering ved første anledning.  

Vi planlegger p.t. ingen endringer i bruk av rubrikk 49. 

https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/dialog-naringslivet/
https://www.toll.no/no/bedrift/digital-tollbehandling/dialog-naringslivet/
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Ang. felt 49 så vil det vel også være aktuelt i forbindelse med 7171 (tollpass), hvor 

man sender varer fra mange 7100 innlegg over til en annen aktørs tollager? 

Et innlegg på tollager er ikke en «samlefortolling», selv om varene oversendes på et og 

samme tollpassfraktbrev. Dersom lagerholder velger å benytte ett felles tollpassfraktbrev for 

mange forsendelser til mange forskjellige mottakere så er fremdeles avsender, mottaker etc. 

pliktige dataelementer i en deklarasjon, og varenummer skal angis på varelinjenivå. Dette må 

da angis på en deklarasjon tilhørende den enkelte forsendelse, ikke det enkelte 

tollpassfraktbrev. 

Det kan også være en misforståelse dersom noen i næringslivet oppfatter at deklarasjon 

med prosedyre 7171 skal erstatte tollpassfraktbrevet. Dette er ikke riktig. 

Oversendelsen/transporten mellom tollagerholdere er ikke en forpassing i samme forstand 

som prosedyren forpassing. Selve oversendelsen (altså det å ta en vare ut av eget tollager, 

legge den på et transportmiddel og transportere den til en annen tollagerholder uten at den 

er angitt til fri disponering) er en del av tollagerbevilgningen, ikke en tollprosedyre. Selve 

oversendelsen skal derfor ikke angis i TVINN (eller NCTS for den del), til dette benyttes 

fraktbrev/tollpassfraktbrev. Men når varen så kommer fram til ny tollagerholder så må 

mottaker/vareeier velge hva de vil gjøre med varen. Dette valget må dokumenteres med en 

deklarasjon i TVINN, enten for innlegg på tollager, overgang til fri disponering eller en annen 

tollprosedyre. Her kommer deklarasjoner med prosedyrekode 7171 inn i bildet (og 

prosedyrekoder i TVINN må IKKE forveksles med tollprosedyrer nedfelt i vareførselsloven). 

En deklarasjon i TVINN med prosedyrekode 7171 forteller oss at dette er en forsendelse 

som legges inn på tollager fordi den er overført fra et annet tollager, mens prosedyrekoden 

7100 forteller oss at dette er en forsendelse som legges inn på tollager, og som ikke har vært 

underlagt noen tidligere tollprosedyre i TVINN. 

Finnes det noe planer om en forenklet deklarasjon for lavverdier ala EU sin H7? 

H7-deklarasjonen i EU (Super Reduced Dataset) brukes blant annet for VoEC-forsendelser, 

mens vi i Norge har gått betydelig lenger enn dette, og fjernet hele deklarasjonsplikten for 

VoEC-forsendelser. 

Selv om det ikke skal leveres deklarasjon i TVINN for VOEC-forsendelser, er det viktig å 

være oppmerksom på at det skal gis opplysninger om slike forsendelser i melde- og 

opplysningssystemet. 

For CHED varer som skal på tollager skal det fra 01.01.23 sendes inn 7100 slik jeg har 

forstått det. Hva er datakrav her, spesielt på tanke på godsnr? Er dette dokumentert, eller 

blir dette dokumentert snart? 

Antar "ekspedisjonstype 7" betyr 7100, men siden importveilederen ikke er oppdatert er 

det ikke helt klart hva som skal være på den? 

Deklarasjon for CHED-varer direkte fra 3. land er egentlig en ordinær deklarasjon for innlegg 

på tollager, bare at Tolletaten ikke behandler/aksepterer den før varen er godkjent for 

innførsel fra Mattilsynet. Status for øyeblikket er at alle deklarasjoner med ekspedisjonstype 
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7 og prosedyrekoder som begynner på 71 (7100, 7171) har samme krav til dataelementer. 

Disse er publisert tidligere, og er som følger: 

Rubrikk Tollagerdeklarasjon A/B 

1 – inn-/utførsel ekspedisjonstype x 

2 – avsender  x 

5 – antall varelinjer x 

6 – antall kolli  x 

8 – deklarasjonspliktig x 

14 – tollrepresentant x 

15 – avsenderland x 

19 – container x 

30 – lagringssted x 

31 – varebeskrivelse x 

32 – varelinjenummer  x 

33 – varenummer (8 siffer) (mengde i 

annen enhet i de tilfeller Tolltariffens 

krever det) 

x 

34 – opprinnelsesland x 

35 – bruttovekt x 

37 – prosedyrekode x 

44 – unntaksdok. /restriksjoner kan oppgis, ikke krav 

49 – godsnummer kan oppgis, ikke krav 

 

Som dere ser av tabellen over så er rubrikk 49 – godsnummer p.t. et frivillig dataelement. 

Hva som blir framtidig krav, blir fastsatt i forskrift når høring 2 er gjennomført. Inntil da blir det 

som her er angitt.  


